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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ
Οι επιτυχόντες/ουσες εισακτέοι/ες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της
Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» καλούνται να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της θέσης τους στο Π.Μ.Σ. αποκλειστικά εντός της
προθεσμίας από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017,
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα
1. Να κάνουν επώνυμη κατάθεση ποσού 1.000€ που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση των
διδάκτρων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά
2. Nα υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αυτοπροσώπως ή μέσω fax ή σκαναρισμένη
μέσω e-mail την Αίτηση αποδοχής θέσης (που επισυνάπτεται)
3. Nα υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αυτοπροσώπως ή μέσω fax ή σκαναρισμένο
μέσω e-mail το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 1.000€, το οποίο αποτελεί και
τεκμήριο αποδοχής της θέσης (το αποδεικτικό πρέπει να φυλαχθεί γιατί θα κατατεθεί
πρωτότυπο κατά τη διάρκεια των εγγραφών του Οκτωβρίου)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, άρα και μη καταβολής των διδάκτρων μέχρι
την προαναφερόμενη ημερομηνία (09.06.2017), η κενή θέση θα καταλαμβάνεται από τον
κατάλογο των επιλαχόντων σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Σε περίπτωση πλήρωσης
θέσης από επιλαχόντα που ισοβαθμεί σε άλλους υποψηφίους, θα πραγματοποιηθεί δημόσια
κλήρωση παρουσία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και των ίδιων των υποψηφίων.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2017.
Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής –
Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει να
προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δήλωση Αρχικής Εγγραφής (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία), η οποία θα πρέπει να
συμπληρωθεί και να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή μέσω fax ή σκαναρισμένη μέσω email
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Μία φωτογραφία
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών για τους επιτυχόντες
που ήταν τελειόφοιτοι κατά τη διαδικασία εισαγωγής
5. Την απόδειξη καταβολής διδάκτρων της πρώτης δόσης (που καταβάλλεται με την
αποδοχή της θέσης)
6. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία)
Τον Σεπτέμβριο με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., θα δοθούν
περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία, ώρα, τόπο και τη διαδικασία της
εγγραφής.
Όσοι ενδιαφέρονται για φοιτητική στέγαση και σίτιση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την
υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ.: 22410-99012, 99013.
Σχετικά με την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την απόκτηση λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σταλεί ηλεκτρονικά σχετική ενημέρωση.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες για την αποδοχή της θέσης σας
στο Π.Μ.Σ. μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 22410-99274
ή
με
αποστολή
μηνύματος
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
rhodes_pms_nt@aegean.gr .
Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
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